
RO M A N I A
JUDETUL HARGHITA

COMUNA BILBOR
PRIMAR

Bilbor nr, 120 * 026rf - 355004 * Fax 0266 - .con

X)ISPOZIIIA Nr. 501 2023
privind i/icarea cuanlumultri ulocaliei pentru suslinerea,familiei pentru./itmilict numitului

Vilcan Florin'-Ilie, doniciliat in 

Primaruf comunei Bilbor. judeful Harghita,

Avdnd irh vedere:

- Dispo[ifia primarului nr. 15112019 privind acordarea alocaJiei pentru sus{inerea familiei pentru
familia numitulr.li Vilcan Florin-llie, cu modificdrile ulterioare;

- Referatul compartimentului de asistenfd social din cadrul prim6riei, inre,gistrat sub nr.
2039128.02.2023 prin care se pr,cpune emiterea dispozitiei privind modificarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei:

-inbazaafl 5. alin (l) Iit. a) ;i art. 23,alin (l),(2),(3) din Legea nr.27712010 privind alocafia
pentru susfinerea familiei, repurblicat[, cu modific[rile si conrplet[rile ulterioare, ale art.l6, alin (l),(2)
$i (3) din ansxa la H.G. nr, 38l20ll pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 27712010 privind alocatia pentru sus(inerea familiei, cu rnodificirile qi
completdri le ullerioare;

- Frevedprile Legii nr. 2t!"512021 pentru modificarea si cornpietarea Legii nr.7bDA02 privild sistemul
asigurdrilor pentru sornaj si stimularea ocupdrii lbrtei de muncl;

- Motivul modificdrii alocatiei de sustinere il reprezintd modilicarea indicatorului social de referinti
( ISR r;

In temeiul prevederilor art. 155, alin.(l), lit.e) gi ale arr.l96, alin.(l) lit. b) din Ordonan{a de urgenfd a
Guvernului Rorndniei nr.5712019, privind Codul adrninistrativ, cu modificdrile qi completdrile uLlterioare.

DISPUN:

Aft' l. IncepAnd cu data de I nnrtie 2023 umul aloca!iei pentru sus{inerea familiei,
pentru familia nr:mitului Vilcan Florin-Ilie - CN

Art.2. Modificarea cuantumului preculx gi plata ace:stuia familiei susnumite in sumd ,Je 99 lei, pentru
minorul:

l. vit cl|l $TEFANIA-II|_ARIA- cNp

Art. 3. Ladata emiterii prezentei, orice prevedere contrard se revocd;
Art.4.Ptezenta dispozilie poate fi contestatdin terrnen de 30 de zilede lacomunicare la primarul unitAtrii

adrni nistrati v leritori al e;
Art. 5. in cazul in care sunte{i nemullumit de solu{ionarea contestaliei, clispoziJia poate fr aLacaIlt,la

Tribunalul Harghita, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile
ulterioare;

Art. 6. Prezenta dispozilie se comunicd in tennen legal cdtre lnstitufia Prefectului JLrdelul Harghita,
Comparlimentului de asisten{d soc:iald si persoanei nominalizate.
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Bilbor la 28februarie 2023


